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Nr.   123 /30.08.2021 

Către Doamna Veronica IONIŢA 

Secretarul U.A.T. Bragadiru, Judeţul Ilfov

 

 

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE 

 

 

În baza 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, subsemnaţii, în calitate 

de consilieri locali din partea Partidului Mişcarea Populară, vă înaintăm spre înregistrare şi 

supunere la vot Consiliului Local Bragadiru PROIECT DE HOTARARE privind acordarea 

gratuitatii pensionarilor cu domiciliul în Oraşul Bragadiru, Judeţul Ilfov pe mijloacele de 

transport public în comun în regiunea București-Ilfov. 

 

Data 30.08.2021 

Valentina Cojocariu 

 

 

 

 

Teodora Desagă 

 

Valentin Scîntee 

 

Elena Zamfir 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea gratuității deplasării pensionarilor cu domiciliul în Oraşul 

Bragadiru, Judeţul Ilfov cu mijloacele de transport public în comun  

în regiunea București-Ilfov 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAGADIRU, JUDEŢUL ILFOV, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al consilierilor locali din partea Partidului Mişcarea Populară, 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de utilitate publică privind transportul de 

persoane în regim de taxi, 

- Raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, 

- Raportul comisiei de specialitate juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Oraşului 

Bragadiru, Judeţul Ilfov, 

În baza prevederilor: 

-Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, , 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local,  

- Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea 

București-Ilfov nr. 7/29.07.2021, nr. 6/29.07.2021, nr. 5/29.07.2021, nr. 4/14.05.2021. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aproba acordarea de gratuitate de 100% pe mijloacele de transport în comun, cu 

excepția liniilor express, aparținând operatorilor care au contracte de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov încheiate cu 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPBI), 

pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în orașul Bragadiru, județul Ilfov, 

indiferent de cuantumul pensiei. 

Art. 2 Benenficiarii prevăzuți la art. 1 vor putea călători pe mijloacele de transport în comun 

în baza abonamentului lunar valabil pe care îl vor procura cu titlu gratuit de la ghișeele 

operatorilor sau online, în baza formularului special, actului de identitate și a ultimului talon 

de pensie. 
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Art. 3 Operatorii vor transmite lunar situația abonamentelor încheiate de pensionarii cu 

domiciliul în orașul Bragadiru și suma totală a compensației de 100% pe care Primăria Orașului 

Bragadiru o va achita în decurs de 30 de zile.  

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică ADITPBI și operatorilor de transport, precum și 

pensionarilor din orașul Bragadiru. 

Art. 5 Serviciile de specialitate și viceprimarul orașului Bragadiru vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

Consilieri Locali Bragadiru 

 

Valentina Cojocariu 

 

 

 

 

 

 

ORAŞUL BRAGADIRU, JUDEŢUL 

ILFOV NR. /

Teodora Desagă 

 

Valentin Scîntee 

 

 

VIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

IONIŢĂ VERONICA 

 

Elena Irimia  
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REFERAT DE APROBARE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea gratuității deplasării pensionarilor cu domiciliul în Oraşul 

Bragadiru, Judeţul Ilfov cu mijloacele de transport public în comun 

în regiunea București-Ilfov 

 

Subsemnaţii, în calitate de consilieri locali din partea Partidului Mişcarea Populară 

Bragadiru, vă transmitem prezentul proiectul de hotărâre având ca subiect acordarea gratuității 

deplasării pensionarilor cu domiciliul în Oraşul Bragadiru, Judeţul Ilfov cu mijloacele de 

transport public în comun în regiunea București-Ilfov.  

 

Transportul public în comun este un serviciu de utilitate publică important pentru 

asigurarea mobilității locuitorilor indiferent unde locuiesc, dar în mod special a celor care 

locuiesc în localitățile din județul Ilfov și au nevoie să se deplaseze în județ sau în București.  

Recunoscând responsabilitatea de a satisface această nevoie de transport a cetățenilor 

la standarde din ce în ce mai moderne, a luat ființă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov. 

În 2021 a fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

local de călători în regiunea București-Ilfov de către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPBI)  și operatorii STB SA, STV SA, 

ECOTRANS STCM SRL pe o perioadă de 10 ani si REGIO SERV TRANSPORT SRL pe o 

perioadă de 1 an. 

Orașul Bragadiru este beneficiarul unei linii regionale R 481 operată de SC 

ECOTRANS STCM SRL pentru care achită o compensație de aproximativ 200.000 lei lunar. 

Locuitorii beneficiază și de liniile regionale R 421, R 422, R 423, R 424, R 425, liniile 

orășenești 122, 185, 222, 302, datorită bunăvoinței celorlalte UAT-uri care au semnat contracte 

în acest sens cu STB SA pentru linii de autobuz ale căror trasee parcurg și localitatea noastră.  

În timp ce elevii beneficiază de gratuitate în baza Legii nr. 1/2009 a educației naționale, 

pensionarii pot beneficia de gratuitate doar în baza unei hotărâri de consiliu local.  

Schimbarea planului tarifar, majorarea contravalorii călătoriei de la 1 august 2021 a 

creat a trezit interesul categoriei sociale a pensionarilor îngrijorați de sumele pe care le vor 

achita pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun.  

Conform statisticilor oficiale, în anul 2021, în Bragadiru sunt puțin peste 3300 de 

persoane cu domiciliu stabil cu vârsta peste 60 de ani care se presupune că sunt pensionari.  
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Bineînțeles, nu toți au nevoie să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, așa 

cum este evident că bugetul local al orașului nu permite plata unei compensații pentru 

asigurarea deplasării tuturor acestor persoane, motiv pentru care considerăm că soluția optimă 

de acordare a gratuității deplasării pensionarilor pe mijloacele de transport public în comun în 

regiunea București-Ilfov ale operatorilor care au contract de delegare a gestiunii serviciului 

valabil încheiat cu ADITPBI este aplicarea următoarei proceduri, similitare cu cea pentru elevi. 

Pensionarii cu domiciliul în orașul Bragadiru, județul Ilfov se prezintă la ghișeele 

operatorilor sau transmit online formularul special, actul de identitate și cel mai recent talon de 

pensie, iar în baza acestora își procură cu titlu gratuit un abonament lunar valabil pe toate liniile, 

cu excepția liniilor express. Procedura este deja implementată la nivelul municipiului 

București. 

La finalul fiecărei luni, operatorii transmit Primăriei Bragadiru situația centralizată a 

abonamentelor încheiate de pensionarii cu domiciliul în orașul Bragadiru și suma totală 

aferentă compensației de 100% a contravalorii abonamentului. Primăria Bragadiru are obligația 

achitării sumei respective în maxim 30 de zile, în caz contrar vor fi aplicate penalități conform 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.  

În felul acesta, Primăria plătește exact pentru persoanele din categoria socială a 

pensionarilor care chiar folosesc mijloacele de transport public local în regiunea București – 

Ilfov.  

Având în vedere aspectele mai sus menţionate, considerăm oportună adoptarea 

proiectului de hotărâre privind acordarea gratuității deplasării pensionarilor cu domiciliul în 

Oraşul Bragadiru, Judeţul Ilfov cu mijloacele de transport public în comun în regiunea 

București-Ilfov. 

Cu stimă, 

Valentina Cojocariu 

                                                                                                Valentin Scîntee 

 

Teodora Desagă 

 

 

Elena Irimia 
 


